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Załącznik nr 8 do SWZ  
GPR.271.7.2022 

Projekt umowy 
 
zawarta w dniu ……………… w Tczowie pomiędzy:  

Gminą Tczów 

Tczów 124, 26 – 706 Tczów 

NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 

reprezentowaną przez:  

Pana Arkadiusz Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………….  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

„Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Dowóz dzieci do szkół 

na terenie Gminy Tczów w roku szkolnym 2022/2023” polegające na zapewnieniu transportu i opieki  

w czasie przewozu dzieci i uczniów do i ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów, na 

podstawie biletów miesięcznych szkolnych, tj. do: 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach Starych, z miejscowości: Bartodzieje, Brzezinki Stare, 

Brzezinki Nowe, Wilczy Ług, Wincentów – liczba dzieci i uczniów ok. 61; 

2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie, z miejscowości: Lucin, Józefów, 

Janów – liczba dzieci i uczniów ok. 27;  

3) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie, z miejscowości: Kazimierzów, Bartodzieje, Janów, 

Józefów – liczba dzieci ok. 45, 

– zgodnie z harmonogramami opracowanymi przez Wykonawcę w oparciu o wykaz uczniów przekazany 

przez Zamawiającego. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy złożona w postępowaniu stanowią 
integralną część niniejszej umowy.  

 
§ 2. 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie czynności i obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie oraz opisanych przez Zamawiającego w Rozdziale IV Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca zapewnia odpowiedni potencjał techniczny oraz wykwalifikowany i wyszkolony personel do 

wykonywania przedmiotu umowy, tj. kierowców i opiekunów.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne i aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję 

uprawniającą do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób i umożliwiającą 

wykonawcy realizację niniejszego zadnia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zapewnia min. 3 autobusy do realizacji niniejszej umowy, z których każdy powinien:  

1) spełniać wszelkie wymogi techniczne /i inne/ wymagane przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz 

przepisami wykonawczymi, – Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów 

potwierdzających stan techniczny pojazdów;  

2) być właściwie oznaczony (z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej  

z symbolem dzieci barwy czarnej, w warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być 

oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego);  

3) w okresie zimowym posiadać ogumienie zimowe, ponadto Wykonawca będzie dbał  

o to, aby stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód; 

4) posiadać sprawne ogrzewanie kabiny - w okresie zimowym Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonywania wszystkich przewozów autobusami ogrzewanymi;  

5) być wyposażony w automatycznie otwierane drzwi (przynajmniej przednie);  

6) zapewnić niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, 

7) posiadać min. 55 miejsc siedzących (2 autobusy) i do 30 miejsc siedzących (1 autobus). 

5. Wykonawca zapewnia opiekę nad przewożonymi dziećmi (po jednej osobie na każdy pojazd wykonujący 

dowozy i odwozy). Do obowiązków sprawującego opiekę oprócz zadań określonych w Rozdziale IV SWZ 

należy:  

1) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe;  

2) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;  

3) zapewnienie, w miarę możliwości i przy dołożeniu najwyższej staranności, właściwego zachowania 

się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na środki lokomocji;  

4) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do miejsca zbiórki, 

skąd uczniowie rozchodzą się do szkoły lub domów;  

5) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów niedopuszczenie do ich 

przewozu.  

6. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia przewożonym dzieciom w trakcie przewozu odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się 

za niezbędne.  

7. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy pojazdów wymienionych w wykazie 

dostarczonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, który jest załącznikiem do niniejszej 

umowy.  

8. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz kierowców 

oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę oraz kopie ich uprawnień potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych 

uprawniające do kierowania autobusem – załącznik nr 1.  

9. Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć, do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, wykaz osób, które 

będą sprawowały opiekę o której mowa w ust. 5 wraz z kopiami ich przeszkolenia w tym zakresie – 

załącznik nr 2.  

10. Dopuszcza się zmiany pojazdów i osób wymienionych w wykazach o których mowa w ust. 7, 8 i 9 o ile 

zostaną zamienione na:  

1) pojazdy o parametrach technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w SWZ i ust. 

4;  
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2) kierowców posiadających kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania autobusem i 

zatrudnianych u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. – Kodeks Pracy;  

3) opiekunów posiadających niezbędne przeszkolenie.  

11. Wszelkie zmiany pojazdów i osób wymienionych w wykazach o których mowa w ust. 7, 8 i 9, Wykonawca 

zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu niezwłocznie – nie później niż dwa dni przed ich 

wprowadzeniem z jednoczesnym przedłożeniem: 

1) oświadczenie, że nowy autobus posiada parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez 

Zamawiającego w SWZ i ust. 4;  

2) kserokopii dowodów rejestracyjnych z ważnym badaniem technicznym autobusu;  

3) kserokopii aktualnych polis ubezpieczeniowych pojazdu w zakresie OC i NNW;  

4) oświadczenie o tym, że nowy kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz kopie jego 

uprawnień potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniających do kierowania 

autobusem;  

5) kserokopii przeszkolenia osoby sprawującej opiekę. 

12. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian o której mowa w ust. 10 w przypadku gdy 

Wykonawca nie złoży dokumentów wymienionych w pkt. 11 lub nie zostaną spełnione minimalne 

warunki określone SWZ, o czym powiadomi Wykonawcę. 

13. Zmiany pojazdów lub osób realizujących usługę i wymienionych w wykazach o których mowa w ust. 7, 8 

i 9 nie są istotnymi zmianami umowy i nie wymagają zawierania odrębnych aneksów do umowy. 

14. W razie niesprawności / awarii autobusu za pomocą, którego Wykonawca świadczy usługę dowozu  

i odwozu uczniów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić pojazd zastępczy  

o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w SWZ, w czasie ………… minut (zgodnie z ofertą). 

15. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca narusza obowiązki określone w ust. 3 - 9. Rozwiązanie umowy na tej 

podstawie uważane jest za dokonane z winy Wykonawcy. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną osobie objętej 

usługą świadczoną przez Wykonawcę lub osobie trzeciej, powstałą w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę niniejszej umowy.  

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 obejmuje szkody wyrządzone przez pojazdy i osoby, przy 

pomocy których Wykonawca wykonywał usługi, albo osoby które wykonywały te usługi na jego zlecenie. 

 

§ 4. 

1. Usługi przewozowe realizowane będą w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. włącznie. 

2. Przewozy szkolne nie będą realizowane w soboty, świata, ferie zimowe, wakacje i inne dni ustawowo 

wolnych od pracy, a także w trakcie przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę dzieci i uczniów wraz z podaniem szkoły, do której 

dzieci/uczniowie mają być dowożone przed rozpoczęciem usługi.  

4. Każdorazowa zmiana dotycząca ilości dowożonych uczniów, harmonogramu dowozu (trasy i godz. 

kursów) wynikająca z organizacji pracy szkół wymaga zawiadomienia pisemnego.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość wykonywania usługi również poza dniami nauki szkolnej,  

w przypadku wystąpienia okoliczności, takich jak np. dyskoteki szkolne, zawody sportowe i inne zajęcia 

wynikające z potrzeb szkoły. O terminie dowozu nie wynikającego z harmonogramu Wykonawca zostanie 
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zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed terminem przewozu. Zamawiający przewiduje, że będzie to 

max. 4 dni w trakcie obowiązywania Umowy.  

 

§ 5. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia są:  

1. ze strony Wykonawcy............................................ tel. …………….. mail: ………………  

2. ze strony Zamawiającego – Pani Justyna Lewandowska: tel. 48 676 80 23 wew. 308, mail: 

oswiata@tczow.pl. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ceną ustaloną  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie złożonej oferty.  

2. Z tytułu wykonanego przewozu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem jednostkowej 

ceny biletu miesięcznego, ilości dowożonych dzieci wg. określonej ceny biletu miesięcznego i 10 miesięcy 

dowozów. Szacunkowe wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę 

brutto: ……………… zł (słownie: ……………… zł), w tym wartość netto w wysokości ……………… zł  

i podatek VAT w wysokości ……………… zł.  

3. Ceny jednostkowych biletów wynoszą:  
1) Cena jednego biletu dziecka uczęszczającego do szkoły w Brzezinkach Starych: ……………… zł brutto 

(słownie: …….…………… złotych),  

2) Cena jednego biletu dziecka uczęszczającego do szkoły w Janowie: ……………… zł brutto (słownie: 

…….…………… złotych),  

3) Cena jednego biletu dziecka uczęszczającego do szkoły w Tczowie: ……………… zł brutto (słownie: 

…….…………… złotych). 

4. Z uwagi na zmieniająca się liczbą dowożonych uczniów w poszczególnych miesiącach, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych biletów a tym samym i wartości wynagrodzenia 

maksymalnie do +/- 15% ilości dzieci podanej w SWZ.  

5. Kwota podana w ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie za opiekę nad przewożonymi dziećmi.  

6. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne w cyklach miesięcznych, po otrzymaniu przez Zamawiającego 

biletów i zrealizowaniu usługi w danym miesiącu w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.  

7. Zapłata należności za wykonanie zamówienia, nastąpi w formie polecenia przelewu bankowego  

z rachunku Zamawiającego ......................................................... na rachunek bankowy Wykonawcy 

.................................................................  

8. Wykonawca  ma  możliwość  przesłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanej  faktury elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o elektronicznym fakturowaniu.   

9. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  skorzysta  z  możliwości  przesłania  ustrukturyzowanej faktury  

elektronicznej,  wówczas  zobowiązany  jest  do  skorzystania  z  Platformy Elektronicznego  Fakturowania  

(PEF)  udostępnionej  na  stronie  internetowej https://efaktura.gov.pl.    

10. Zasady  związane  z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  i  innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

mailto:oswiata@tczow.pl
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wykonawcze.  W przypadku,  gdy  Wykonawca korzysta z  usług brokera  Infinite  IT Solutions, należy 

wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,   

3) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,   

3) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.   

12. W obu przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie  

z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.   

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  wystawieniu  faktury  na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższego e-maila: sekretariat@tczow.pl. 

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym warunkującym 

wypłaty wynagrodzenia jest załączanie do faktury dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez 

zamawiającego umów. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie 

umowami o podwykonawstwo.  

 
§ 7. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie kar umownych  

z następujących tytułów i w podanych wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za całe zamówienie określone w § 

6 ust. 2 niniejszej umowy.  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto za całe zamówienie określone w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, 

b) za niezapewnienie pojazdu zastępczego w wyznaczonym czasie o którym mowa w § 2 ust. 14  

w wysokości 15% wartości miesięcznej zmówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za każdą rozpoczętą 10 minutową zwłokę względem zadeklarowanego czasu podstawienia 

pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 2 ust. 14 – 2% wartości miesięcznej zamówienia brutto, 

d) za co najmniej 3 zwłoki w ciągu jednego miesiąca, w podstawieniu pojazdu w stosunku do 

ustalonego harmonogramu przewozów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 2% 

wartości miesięcznej zamówienia brutto oraz dodatkowo 1% wartości miesięcznej zamówienia 

brutto - za każde stwierdzoną zwłokę, 

e) za każdy wcześniejszy odjazd z przystanku, w stosunku do ustalonego harmonogramu 

przewozów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 2% wartości miesięcznej zamówienia 

brutto, 

f) za każdy stwierdzony przypadek niezatrzymania się kierowcy na ustalonym z Zamawiającym 

przystanku, co prowadzić będzie do konieczności wysadzenia któregoś z uczniów w innym 

miejscu niż ustalone z Zamawiającym – 2% wartości miesięcznej zamówienia brutto, 
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g) za każdy stwierdzony przypadek niezatrzymania się kierowcy na ustalonym z Zamawiającym 

przystanku, co prowadzić będzie do niezabrania któregoś z dzieci z miejsca ustalonego  

z Zamawiającym – 2% wartości miesięcznej zamówienia brutto, 

h) za każdy stwierdzony przypadek przewożenia dzieci bez udziału opiekuna – 2% wartości 

miesięcznej zamówienia brutto, 

i) za wysadzanie dzieci z autobusu bez asysty opiekuna – 1% wartości miesięcznej zamówienia 

brutto za każdy stwierdzony taki przypadek, 

j) za realizację usługi pojazdami:  

 niespełniającymi wymagań określonych w § 2 ust. 4 lub,  

 niewymienionymi w wykazie o którym mowa w § 2 ust. 7 lub,  

 co do których Zamawiający nie wraził zgody o której mowa § 2 ust. 12  

w wysokości 5% wartości miesięcznej zmówienia brutto, za każdy stwierdzony przypadek,  

k) za realizację usługi przy udziale osób:  

 niewymienionych w wykazie o którym mowa w § 2 ust. 8 lub,  

 niewymienionych w wykazie o którym mowa w § 2 ust. 9,  

 co do których Zamawiający nie wraził zgody o której mowa § 2 ust. 12  

w wysokości 3% wartości miesięcznej zmówienia brutto, za każdy stwierdzony przypadek,  

l) z tytułu niepoinformowania Zamawiającego o zamiarze zawarcia przez Wykonawcę umowy  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jak też zmiany do tych umów w wysokości  

1 000,00 zł za każdy taki przypadek,  

m) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,  

n) z tytułu braku zmiany zapisów umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy jej zapisy są 

niezgodne z przepisami prawa w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

o) niewywiązanie się przez Wykonawcę lub podwykonawcę z wymogu zatrudnienia kierowców na 

podstawie umowy o pracę w wysokości 2 % wartości miesięcznej zamówienia brutto, kara może 

być nakładana wielokrotnie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy lub podwykonawcy  

z obowiązku określono w § 8 ust 6 umowy.  

2. Przez wartość miesięczną zamówienia brutto, o której mowa w § 7 i § 10 należy rozumieć 1 /10 (jedną 

dziesiątą) kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za całe zamówienie określoną w § 6 ust. 2.  

3. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić Wykonawcy z faktury.  

4. Zapłata ww. kar nie zwalnia strony od odpowiedzialności za szkodę przenosząca wysokość kar umownych 

na zasadach przewidzianych przez kodeks cywilny.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy.   

 
§ 8. 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie kierowców autobusów.  

2. Wykonawca oświadcza, że kierowcy autobusów są zatrudnieni na umowę o pracę.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę kierowców realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących przedmiot zamówienia, przedłoży 

Zamawiającemu, oświadczenie własne lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących przedmiot 

zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionego 

pracownika zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. o) niniejszej 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub złożenie ich niekompletnych, zawierających 

nieścisłości lub braki, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

 

§ 9. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe przedstawicieli, podwykonawców i dalszych podwykonawców zaangażowanych w realizacje 

zamówienia, jeżeli są już mu znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy.  
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony powyżej w ust. 5;  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej 

przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od jej złożenia, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej złożenia, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Przepisy ust. 5–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

13. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przystąpić do realizacji powierzonej mu części 

zamówienia w przypadku wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo.  

14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

Przepis ma zastosowanie również do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.  

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych 

w art. 464 ustawy Pzp.  

 
§ 10. 

1. W sytuacji, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

i Wykonawcy np. z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym wirusa SARS-CoV-2 

lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), przez cały okres danego miesiąca, Wykonawcy 

przysługiwać będzie za ten miesiąc wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 20% wartości miesięcznej 

zamówienia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie należne Wykonawcy jedynie, gdy Wykonawca, przez 

cały ten okres, pozostawał w gotowości do świadczenia usługi.   

3. Płatność wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie dokonywana z „dołu” w terminie 30 dni po 

otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to wiązało  

z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności jak realizacja dodatkowych kursów lub 

uruchomienie dodatkowych pojazdów w sytuacji związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi 
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(wymogami) wynikającymi ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP 

skutkującymi ograniczeniem liczby osób mogących jednocześnie poruszać się w środkach komunikacji 

publicznej (brak możliwości wykorzystania wszystkich miejsc siedzących w autobusie) w wysokości 

proporcjonalnej do poniesionych dodatkowych kosztów.  

5. Sytuacja o której mowa w ust. 4 nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzi żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

 

§ 11. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie usługi na skutek nieprzejezdności 

dróg lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.  

 

§ 13. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
 
 
………………………………………        ……………………………………… 
 

 
 

 

 


